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De tillfälliga skolpaviljongerna för Vartiokylän ala-astes skola i 
bygglovsskedet 
 
Bygglovsansökan för lågstadieskolan Vartiokylän ala-astes skolpaviljonger kommer att lämnas in till 
handläggning i byggnadstillsynens e-tjänst Lupapiste under de närmaste dagarna. 
Undervisningslokalerna placeras på två byggplatser: den egna skolans gård (Stenportsvägen 10), och 
invid Botby grundskola (Blomängsvägen 2). Enligt en preliminär uppskattning blir skolpaviljongerna 
färdiga vid årsskiftet, men den slutgiltiga tidtabellen klarnar senare. 

Planerna för paviljongen utvecklades under sommaren, och bearbetningen av ansökningshandlingarna är 
på slutrakan. I bygglovet kommer man att ansöka om tillstånd att låta paviljongerna stå i fem år. Samtidigt 
ansöks om rätten att inleda byggarbetet, så att arbetet kan påbörjas så snabbt som möjligt.  
 
Paviljongerna som kommer att placeras på Vartiokylän ala-astes gård har bytt plats, och antalet våningar 
har ändrats. I slutet av meddelandet finns bilder på planerna. 

För att vi ska kunna hålla oss till den utsatta tidtabellen, kommer paviljongerna på Blomängsvägen att 
byggas delvis på gränsen till skoltomten och delvis i parken. Botby grundskolas gård renoveras fortfarande i 
några månader. Detta innebär att skolgården blir mer funktionell och trevlig för både eleverna och de som 
använder gården på kvällarna. Detta förutsätter att man fäller träd. 
 
Staden har i planeringen strävat efter att se till att man kan röra sig säkert på Blomängsvägen. Till 
Blomängsvägens tillfälliga skolpaviljonger skickas de äldsta lågstadieeleverna som är bäst utrustade för att 
röra sig på en ny plats säkert och utan följeslagare. Staden har också delvis styrt skjutstrafiken för 
daghemmen Kukkaniitty och Blomängen från Blomängsvägen till Sandarvsvägen.  
 
Vartiokylän ala-astes skola är verksam i tillfälliga lokaler i Malm fram tills det att skolpaviljongerna kan tas i 
bruk.  
 
Avsikten är att paviljongerna rivs och byggplatserna återställs till det ursprungliga användningsändamålet 
som fastställts i detaljplanen efter att Vartiokylän ala-astes undervisning flyttar tillbaka till permanenta 
utrymmen.  
 
Mer information om byggandet  
projektchef Jari Miettinen  
tfn 09 310 36973, jari.miettinen@hel.fi 
stadsmiljö / byggherreverksamhet 
 
Mer information om planeringen av skolverksamheten 
enhetschef Vera Schulman  
p. 09 310 20777, vera.schulman@hel.fi 
Fostran-och utbildning / lokalprojekt 
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Bild 1: Placeringen av paviljonger vid Blomängsvägen. Paviljongerna har två våningar. Trädbeståndet blir 
kvar mellan bostäderna och paviljongerna. 
 
 
 

 
 
 
 
Bild 2: Paviljongerna på Vartiokylän ala-astes skolgård på Stenportsvägen. Den längre byggnaden har en 
våning, den mindre byggnaden har två våningar. 
 


